
Prosimy starostów poszczególnych lat o zbieranie zamówień grupowych. 
TERMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ UPŁYWA 29 MARCA 2015 

 

 KOSZULKA WYDZIAŁOWA 25 zł  

Koszulka koloru czarnego ze zwycięskim logiem. Na plecach standardowe logo Kortowiada 2015. Na lewym 

rękawie logo WNT. Koszulka dostępna w wersji damskiej i męskiej, w następujących rozmiarach: 

Rozmiary męskie: 
S – XXL 

Rozmiar Szerokość* Długość** 

S 48,5 69.5 

M 53,5 72 

L 56 74.5 

XL 61 77 

XXL 66 78.5 

Tol +/- 2.5 2.5 
* mierzone w poprzek koszulki, 2cm poniżej rękawów 

**mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca 

koszulki 

Rozmiary damskie: 
S – XL 

Rozmiar  Szerokość* Długość** 

XS  41,5 62 

S 44 63 

M  46,5 64 

L  49 65 

XL  51,5 66 

XXL 54 67 

Tol +/-  2 1.5 
 

 KOSZULKA CZARNA z KSYWKĄ 25 zł  

Koszulka koloru czarnego z dużym logo WNT z przodu i dowolną cenzuralną ksywką na plecach. Ksywka nie 

może mieć więcej niż 14 znaków długości. Dopuszczalne jest stosowanie polskich znaków, a także 

@#$%^&* itp. Koszulka dostępna tylko w wersji męskiej i w rozmiarach XXL, XL, L, M, S identycznych jak 

koszulka wydziałowa. Aby uniknąć błędów w ksywkach starosta powinien przy rozliczeniu posiadać także 

plik w formie elektronicznej (plik dostępny poniżej). Posiadanie takowego pliku jest niezbędne do przyjęcia 

zamówienia. 



Koszulki z ksywką 2015.xls (link do pliku) 

 

 

 KOSZULKA BIAŁA TYLKO Z LOGO WNT Z PRZODU 25 zł  

Koszulka koloru białego tylko i wyłącznie z dużym logo WNT z przodu koloru czarnego. Koszulka dostępna 

tylko w wersji męskiej i w rozmiarach XXL, XL, L, M, S identycznych jak koszulka wydziałowa. 

 

Bluza z haftowany logo WNT męska/damska 70zł 
* UWAGA bluzy - realizacja przy minimum 50 sztukach danego produktu 

• Kaptury z podwójnego materiału 
• Nowy, płaski sznurek w tym samym kolorze 
• Wpuszczona kieszeń na przodzie 
• Ściągacze przy mankietach i u dołu wykonane z taśmy bawełnianej z dodatkiem Lycry® dla zachowania kształtu bluzy 
• Wykonana z przędzy Belcoro® miększej w dotyku i lepszej w procesie nadruku 
• Krój dopasowany, podkreślający kobiecą sylwetkę, szwy boczne - damskie 

Materiał: 80% bawełny Nić Belcoro®, 20% poliestru 
 

MĘSKA    DAMSKA  

 



 

 

 

Kubek termiczny z logo WNT 23 zł 

 
 

Kamizelka odblaskowa z logo WNT 10 zł  

 
 

Pozostałe gadżety z lat ubiegłych do nabycia w biurze RWSS do wyczerpania zapasów!!! 

Prosimy starostów poszczególnych lat o zbieranie zamówień grupowych.   Rozliczenia, wyłącznie w formie 

tabeli umieszczonej poniżej, należy przekazywać do biura RWSS 

Termin rozliczeń upływa dnia 29 marca 2015r. 

O terminie i miejscu odbioru gotowych gadżetów poinformujemy oddzielnym komunikatem tuż przed 

Juwenaliami. 


